
 

 

Aan het college van Gedeputeerde Staten 

Brabantlaan 1 

5216 TV 's-Hertogenbosch 

 

Tilburg 12 augustus 2015 

 

Vragen van de fractie D66 aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 

van het reglement van orde 

 

Betreft: Hepatitis E in relatie met varkens 

 

Op 16 juli stond o.a. in de Telegraaf het volgende bericht 

 

"RIVM onderzoekt plotse stijging hepatitis E-besmettingen bij mensen 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoeken waarom steeds 

meer mensen in Nederland besmet raken met hepatitis E. Er wordt vermoed dat de oorzaak 

varkensvlees is. Dit schreef Minister Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de 

Tweede Kamer. 

In een jaar tijd is er plots een enorme stijging aan besmettingen bijgekomen. In 2013 

meldden zich 67 mensen met hepatitis E, in 2014 maar liefst 205 mensen. Ook al is het 

totaal aantal besmettingen klein, het RIVM trekt haar conclusies en stelt dat er onderzocht 

moet worden waar deze verandering vandaan komt. 

Hepatitis E kan een leverontsteking veroorzaken. Mensen met een zwak afweersysteem 

kunnen ernstig zieken worden. 

Varkens 

Het eten van varkensvlees is wellicht de boosdoener. Bijna de helft van de varkens in 

Nederland is besmet met hepatitis E. Ook wordt er onderzocht of de besmetting ontstaat via 

mest en oppervlaktewater. Het virus kan via dit water op gewassen terecht komen." 

  

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij de volgende vragen: 

 

Vraag1 

Bent u op de hoogte van het onderzoek dat RIVM gaat uitvoeren? Zo ja, Kunt u ons 

informeren over de opzet van het onderzoek? 

 

Gezien de mogelijke risico 's van verspreiding via mest en oppervlaktewater loopt Noord-

Brabant met haar hoge varkensdichtheid een extra risico.  

 

Vraag 2 

Is het u bekend of er ook in Brabant onderzoek gedaan wordt naar de verspreiding van 

hepatitis E via oppervlakte water of mest? Zo nee kan u er bij het RIVM op aandringen dat 

Brabant wordt meegenomen in dit onderzoek?  



 

Hepatitis E wordt mogelijk overgedragen van varkens op mensen via het eten van 

varkensvlees. 50% van de varkens is mogelijk besmet met hepatitis E. Professor Zaaijer 

(AMC) pleit voor hepatitis-vrije varkensstallen 

 

Vraag 3 

Is het mogelijk een onderzoek te doen naar de verspreiding van hepatitis E in Brabant onder 

boeren, dierenartsen, erfbezoekers en varkens. Zo nee waarom niet? Zo ja, op welke termijn 

bent u voornemens dit onderzoek te doen?  

Vraag 4 

Kan u Professor Zaaijer uitnodigen om zijn oproep nader te onderbouwen met maatregelen 

die de varkensboeren, dierenartsen en artsen moeten nemen om dit te realiseren? En ons 

hierover te informeren? 

Vraag 5  

Welke rol ziet u bij het in vraag 3 genoemde onderzoek voor de Provinciale Raad voor de 

Volksgezondheid en het Platform Zoönosen?  

 

Met vriendelijke groet 

 

Tineke Klitsie 

 

Arend Meijer 
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Bij brief van 12 augustus 2015, ingekomen op 12 augustus 2015, heeft u 

namens de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 
 

1. Bent u op de hoogte van het onderzoek dat RIVM gaat uitvoeren? Zo ja, 
Kunt u ons informeren over de opzet van het onderzoek? 
Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van dit aangekondigde onderzoek naar 

Hepatitis-E varkens (HEV). Over de onderzoeksvragen heeft het landelijke 

deskundigenberaad zoönosen (Db-z) een advies1 uitgebracht. In het advies 

van het deskundigenberaad staat onder meer: “Verdachte (varkens)producten 
die een mogelijke bron van HEV zouden kunnen zijn nader te onderzoeken, 
als ook mestproducten die zouden kunnen leiden tot secundaire besmetting via 
het milieu”. Deze onderzoeksvragen worden op dit moment door het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader uitgewerkt. Het 

Rijk is verantwoordelijk voor volksgezondheid in relatie tot de veehouderij. De 

recente kamerbrieven van 282 mei en 143 juli laten zien dat het Rijk de 

problematiek serieus oppakt. Waarbij het ministerie van VWS het voortouw 

heeft. 

 

2. Is het u bekend of er ook in Brabant onderzoek gedaan wordt naar de 
verspreiding van hepatitis E via oppervlakte water of mest? Zo nee kan u er bij 
het RIVM op aandringen dat Brabant wordt meegenomen in dit onderzoek?  
Antwoord: Dat is ons niet bekend. Wij hebben naar aanleiding van uw 

vragen contact hierover opgenomen met het RIVM.  

                                                
1 http://www.onehealth.nl/Over_One_Health/Zo%C3%B6nosenstructuur  
2 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/28/kamerbrief-
over-opmars-hepatitis-e-virus-uit-varkensindustrie.html  
3 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/14/kamerbrief-
bij-adviesbrief-hepatitis-e.html  

http://www.onehealth.nl/Over_One_Health/Zo%C3%B6nosenstructuur
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/28/kamerbrief-over-opmars-hepatitis-e-virus-uit-varkensindustrie.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/28/kamerbrief-over-opmars-hepatitis-e-virus-uit-varkensindustrie.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/14/kamerbrief-bij-adviesbrief-hepatitis-e.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/14/kamerbrief-bij-adviesbrief-hepatitis-e.html
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De onderzoeksopzet wordt nu door het RIVM uitgewerkt (zie antwoord 1). 

Wij gaan er van uit dat de onderzoeksresultaten hoe dan ook vertaald kunnen 

worden naar de Brabantse situatie. 

 

3. Is het mogelijk een onderzoek te doen naar de verspreiding van hepatitis E 
in Brabant onder boeren, dierenartsen, erfbezoekers en varkens. Zo nee 
waarom niet? Zo ja, op welke termijn bent u voornemens dit onderzoek te 
doen?  
Antwoord: Ja, dat lijkt ons mogelijk maar dit is geen taak van de provincie. 

Hoe de besmettingsroute naar de mens verloopt, is de kern van de 

onderzoeksvragen geformuleerd door het Db-z (zie antwoord 1). Wij wachten 

de resultaten van dit onderzoek af. Professor Zaaijer nam deel aan het Db-z 

dat het advies met onderzoeksvragen heeft opgesteld. 

HEV besmetting bij omwonenden van veehouderijen is onderdeel van het 

lopende Veehouderij en Gezondheid Omwonenden onderzoek4. Dit 

onderzoek wordt grotendeels in Brabant uitgevoerd en de resultaten zullen in 

beschouwing worden genomen bij de zoektocht naar de HEV 

besmettingsroute(s). 

 

4. Kan u Professor Zaaijer uitnodigen om zijn oproep nader te onderbouwen 
met maatregelen die de varkensboeren, dierenartsen en artsen moeten nemen 
om dit te realiseren? En ons hierover te informeren? 
Antwoord: Ja, dat kunnen wij, maar wij vinden dat op dit moment te vroeg. 

Het Rijk pakt de problematiek samen met veterinaire en humane partners goed 

op. Op basis van het onderzoek zullen wij bepalen wat geschikte 

vervolgacties zijn. 

 
 

5. Welke rol ziet u bij het in vraag 3 genoemde onderzoek voor de 
Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en het Platform Zoönosen?  
Antwoord: De leden van het Brabantse Kennisnetwerk Zoönose (BKZ) hebben 

goede contacten bij de betrokken onderzoeksgroepen. De BKZ en de Provin-

ciale Raad Gezondheid kunnen de uitkomsten van de onderzoeken gebruiken 

in het kader van de eigen rol die ligt op het terrein van informeren, adviseren 

en signaleren. 
 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter, Secretaris 

 

 

                                                
4 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_ge
zondheid_omwonenden_VGO  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
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